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Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor efectuate pentru prima dată în România privind testarea şi 
dezvoltarea unei tehnologii de încălzire ecologice, biogenetică, în infrarosu cu lungime de undă mare. 
 Cercetările s-au facut în cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare, în perioada noiembrie 2007-februarie 
2008 şi noiembrie 2008-februarie 2009 în următoarele domenii: energie electrică; climat şi microclimat; 
aeromicrofloră; efecte asupra animalelor de companie; efecte asupra plantelor �i solului; efecte asupra plantelor 
din cadrul SPAU Baia Mare (legume şi flori); observa�ii asupra stării generale de confort �i sănătate a 
oamenilor. Rezultatele obţinute arată că această tehnologie este curată, fără emisii poluante, flexibilă şi are 
efecte pozitive asupra organismelor vii. Cercetările pentru dezvoltarea şi implementarea ca tehnologie ecologică 
în diferite domenii de activitate sunt în derulare. 
Cuvinte cheie: încălzire ecologică şi biogenetică, infraroşu cu lungime de undă mare; 
 
 
Abstract: The paper presents the results of the research done for the first time in Romania regarding to test and 
develop an ecological heating technology, biogenetic, in far-wave infrared. 
 The research have to be done at The North University of Baia Mare, on November 2007-February 2008 
and November 2008-February 2009 on a large scale of domains: electric energy-consume; climatic and micro-
climatic conditions; microbial loading of air; effects over pets; effects on plants and soil; effects over plants from 
SPAU Baia Mare (vegetables and flowers); prolusions over general health and comfort status of human being. 
The results show that this is a clean, non polluting emission, flexible and it has positive effects over organisms. 
The researches for development and large scale implementation for this ecological technology are going on.  
Keywords: ecological and biogenetical heating, far-wave infrared; 
 
 
 

 
1. CĂLDURA INFRAROŞIE 

 
Infraroşul este o zonă a spectrului electromagnetic care se găseşte în întregul Univers. În mod eronat, 

radiaţiile infraroşii se confundă uneori cu lumina ultravioletă. După cum ştim, zona infraroşie de radiaţie naturală 
a fost cercetată timp de mulţi ani şi s-a împărţit în 3 segmente: infraroşu de tip A, B şi C. Fiecare literă 
corespunde unei anumite zone de lungimi de undă şi au aplicaţii speciale în industrie, agricultură şi sănătate 
umană. Actualmente, majoritatea surselor uzuale de infraroşu emit în zona secvenţelor scurte ale spectrului 
(infraroşu de tip A), lucrează la temperaturi ridicate iar radiaţia de culoare roşu închis în spectrul vizibil este 
percepută numai în apropierea surselor (lămpilor) de emisie. 

Au fost concepute panouri de încălzire care lucrează însă la celălalt capăt al spectrului, adică în infraroşu cu 
lungimi de undă mari, de cca. 10 000 nm (infraroşu de tip C) si îndeplinesc normele europene de calitate şi 
siguranţă. Distanţa până la care se percep aceste unde este de 3,5-4,5 m iar temperaturile suprafeţelor de 
emisie ating valori de 80-150°C. Suprafaţa exterioară a acestor panouri poate avea diferite culori şi se poate 
decora conform preferinţelor. 

Printre avantajele folosirii radiaţiei infraroşii cu lungimi de undă mare îl constituie faptul că se crează un 
climat ambiental plăcut, fără diferenţe semnificative de temperatură între tavan şi podea, se păstrează constantă 
umiditatea relativă a aerului, se produce o uşoară igienizare a mediului. Aceste radiaţii au efecte benefice şi 
asupra organismelor. 

 
 
2. CERCETĂRI APLICATIVE ÎN ROMÂNIA 

 
În România s-au efectuat cercetări în acest domeniu în cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare, în 

perioada sezonului rece a anilor 2007-2008 şi 2008-2009. Scopul cercetărilor a fost acela de a testa şi dezvolta 
acest tip de tehnologie. Programul de testare s-a concentrat asupra microclimatului, a efectelor asupra 



organismelor vii şi a posibilităţilor de aplicare ţinând cont de particularităţile agro-industriale româneşti. Acest 
program a fost structurat pe următoarele capitole: 

 

 Energie electrică; 
 Climă şi microclimat: 

 Interior - monitorizări în 4 puncte, respectiv în 10 puncte; 
 Exterior - măsurători de microclimat urban; 

         - sta�ia meteorologică Baia Mare – programul DigiWeather şi site inmh.ro; 
 Aeromicrofloră - prelevare probe înainte, în timpul şi după oprirea echipamentului; 
 Efecte asupra animalelor de companie - s-au folosit hamsteri şi canari; 
 Efecte asupra plantelor �i solului - s-a folosit grâu comun de provenien�ă locală (Triticum 

sp.), violete africane (Saintpaulia ionantha), iarbă de gazon (Lolium perenne) şi buta�i de 
Forsythia; 

 Observa�ii asupra stării generale de confort �i sănătate a oamenilor. 
 

3. REZULTATE OBŢINUTE 
 
În graficele următoare (fig. 1-4) se prezintă comparativ, pentru aceeaşi perioadă, variaţia temperaturii aerului 

şi a umidităţii relative în mediul ambiental interior şi exterior. 
 

 
 

Fig. 1 Variaţia temperaturii aerului în luna noiembrie, anul 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Variaţia temperaturii aerului în luna noiembrie, anul 2008 
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Fig. 3 Variaţia umidităţii aerului în luna noiembrie, anul 2007 

 
 

Fig. 4 Variaţia umidităţii aerului în luna noiembrie, anul 2008 
 
 În fig. 5 se prezintă o secvenţă a variaţiei temperaturii panourilor de emisie. Programul de lucru folosit 
pentru monitorizarea microclimatului a fost creat special, fiind o colaborare între universităţi şi funcţionează la 
parametrii stabiliţi iniţial. 
 

 
 

Fig. 5 Secvenţă privind variaţia temperaturii panourilor de emisie 
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4. PERSPECTIVE ŞI ŢELURI 
 

Cercetările privind locul acestei tehnologii în domeniul tehnologiilor inovative, biogenetice, precum şi 
aplicaţiile în domeniul agro-industrial şi social sunt la început de drum.  

Rezultatele obţinute până în prezent arată că această tehnologie are următoarele caracteristici:  
 este o tehnologie de încălzire curată, flexibilă, ecologică; 
 are efecte benefice asupra creşterii şi dezvoltării plantelor; 

Cercetările actuale sunt orientate către perfecţionarea aplicării în medii cu climat controlat şi stimularea 
creşterii plantelor. Pe termen mediu, se doreşte controlul atât al temperaturilor ridicate cât şi al temperaturilor 
joase. 

Această tehnologie se dezvoltă şi cu contribuţia cercetării ştiinţifice româneşti şi va fi implementată cu 
succes în România. 
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